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Stageplaats 
Vertico 3D betonprinten 
 
 
 
3 plaatsen beschikbaar per direct 
 
Opleidingen (indicatie) 
 

- Werktuigbouwkunde  HBO/WO 
- Bouwkunde   HBO/WO 
- Architectuur   WO 
- Robotica / Mechatronica  HBO/WO 
- Communicatie   HBO/WO 

 
Doelstelling 
Het ontwikkelen en optimaliseren van de 3D printtechniek. 
 
Introductie 
Vertico is een startup die pioniert in de 3D betonprint en plasticprint markt. In 
samenwerking met andere partijen wordt gewerkt aan een tiny-house als pilot project. In 
deze nieuwe markt speelt innovatie een grote rol en zijn de skills van een 
werktuigbouwkundige onmisbaar. Dit is een unieke kans om direct waarde toe te voegen. 
Onze startup is maar net begonnen, dus jouw of jullie verantwoordelijkheid is meteen 
groot. Samen met een team van enthousiastelingen kan jij het verschil maken. 
 
Stageomschrijving 
Unieke kans om aan state-of-the-art innovatie te werken. 
 
De stagiair werkt aan het ontwikkelen en optimaliseren van alles facetten van het 3D 
printen van beton en plastic afhankelijk van jouw expertisegebied. Een startup als Vertico 
heeft een platte organisatiestructuur. Dit betekent dat je snel veel verantwoordelijkheden 
krijgt. Hier tegenover staat wel dat er een hoge mate van zelfstandigheid en 
zelfredzaamheid wordt verwacht. De volgende activiteiten zullen ten minste deel zijn van 
de werkzaamheden: 
 

- Het opstellen van advies en het uitwerken van verbeteringen aan het proces 
- Het meewerken tijdens uitvoering van printopdrachten en testen 
- Het uitvoeren van algemene ondersteunende taken binnen Vertico 
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Voorwaarden 
Er wordt vrijheid geboden om eigen ideeën los te laten en werkzaamheden op te pakken 
naast de verwachtte resultaten. Je beschikt over een hands-on mentaliteit om invulling te 
geven aan de doelstelling.  
 

- De duur van de stage in overleg 
- Afstudeerstage mogelijk 
- Stagevergoeding in overleg 
- De locatie van de stage is Eindhoven 
- Je kan meteen beginnen! 

 

Contact 
Wil je meedenken aan de voorkant van innovatie? Neem contact op met: 
Vertico – info@vertico3d.com  
 
Benieuwd naar de successen van Vertico? 
Check: www.vertico.xyz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


